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Fundação Adib Jatene
 

FUNDAÇÃO ADIB JATENE 

RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO 

007/2018 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

DAS VAGAS 

 

NÚMERO DE VAGAS 

10 (Dez). 

 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 Desempenhar atividades técnicas de enfermagem;  

 Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 

enfermeiro; 

 Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 

procedimentos de Enfermagem; 

 

REQUISITOS 

 Ensino Médio e Técnico de Enfermagem Concluidos. 

 Experiência comprovada em UTI, Urgência e Emergência e/ou 

Hemodinâmica mínima de 6 meses; 

 Registro no Conselho Regional de Enfermagem em dia com os 

deveres para exercício da profissão; 

 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 

 Possuir o nível de escolaridade e os requisitos exigidos para o 

exercício da atividade a ser preenchida. 
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 Ter idade mínima de 18 anos, na data da admissão. 

 Gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições 

da função.  

 Possuir, na data de realização da prova objetiva e admissão, os 

documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a função. 

 

CARGA HORÁRIA 

 

180 HORAS MENSAIS CONFORME ESCALA. 

 

INSCRIÇÃO 

 

VIA SITE 

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0072018 

 

PERÍODO 

Das 14:00 horas do dia 18/10/2018 as 14:00 horas do dia 27/10/2018. 

 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

FASE 1 – PROVA OBJETIVA TIPO MÚLTIPLA ESCOLHA 

Serão convocados para fase 1 os candidatos com inscrição válida. 

Ao se apresentar para realização da prova objetiva o candidato deverá 

apresentar:  
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Cópia da Certidão de Regularidade com a Justiça Eleitoral; 

Cópia da carteira de Reservista; 

Cópia do comprovante de Conclusão do Ensino Médio; 

Cópia do Diploma Técnico de Enfermagem; 

Cópia da Carta de Referência comprovando pelo menos 6 meses de 

experiência em Hemodinâmica, UTI,  e/ou Urgência e Emergência; 

A não apresentação dos documentos solicitados excluirá 

automaticamente o candidato do processo seletivo. 

Será considerado classificado para a FASE 2 o candidato que obtiver 

acertos correspondentes a 40 % ou mais das questões da prova objetiva. 

 

FASE 2 – AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Os currículos serão avaliados e pontuados em uma escala de 0 a 100 

pontos. 

FASE 3 – ENTREVISTA 

As entrevistas serão avaliadas e pontuadas em uma escala de 0 a 100 

pontos. 

ATRIBUIÇÃO DE PESOS ÀS FASES 

 

FASE 1 – Peso 1 

FASE 2 – Peso 1 

FASE 3 – Peso 1 

 

CRITÉRIO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
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Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 60 ou mais 

pontos. 

A classificação final dos candidatos dar-se-á através da aferição de 

MÉDIA, conforme fórmula: 

 

(PROVA ESCRITA) + (AV CURRICULAR) + (ENTREVISTA) / 3 

 

SALÁRIO E BENEFÍCIOS 

 

Salário: R$ 2.463,99 

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição, Convenio Farmácia, 

Assistência Médica e Vale Transporte. 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

As informações de convocações e outras que se façam necessárias serão 

disponibilizadas através do site:  

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0072018 

 

A prova escrita será realizada em DATA, LOCAL E HORÁRIO 

previamente informados via site até 05/11/2018 ou em nova data específica 

publicada em edital complementar. 

Outras informações referentes a convocações, etapas e resultados do 

Processo Seletivo, também, estarão disponíveis no site. 

http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0072018
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O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do 

Processo Seletivo, consultando o site: 

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0072018 

 

Em caso de igualdade na classificação será utilizado o critério de 

desempate de MAIOR IDADE. 

Serão convocados para entrevista os candidatos aprovados na prova 

objetiva para as fases 02 e 03 observando-se os seguinte critérios: 

 1ª Convocação: os 100 primeiros classificados na prova objetiva; 

 as demais convocações ocorrerão somente se esgotados os 

candidatos aprovados e em banco de dados na 1ª.Convocação, e, à 

partir da 2ª Convocação: sequencialmente 5 candidatos por vaga, 

seguindo o mesmo critério. 

Este Processo Seletivo terá validade de 02 anos. 

Havendo necessidade de reposição de colaboradores na instituição 

referente ao cargo do presente edital serão convocados os candidatos 

aprovados em banco de dados respeitando a ordem de classificação do 

candidato e o prazo de validade deste processo seletivo.  

 

PROGRAMA DA PROVA OBJETIVA  

Conhecimento Específico sobre as principais atividades e atribuições da 

função TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

 

São Paulo, 18 de outubro de 2018. 

 

RECURSOS HUMANOS 

FUNDAÇÃO ADIB JATENE 

http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0072018

